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§ 157 Dnr 302917 
 

Justering av protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta om vem som ska justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§ 158 Dnr 347052 
 

Lägesbild med anledning av kriget i Ukraina 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare, informerar om att 
Migrationsverket fått i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så 
jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner när det gäller 
boenden för skyddsbehövande. Vidare har Migrationsverket i samverkan 
med Länsstyrelsen lagt fram ett förslag om fördelningstal på 
kommunnivå. Detta förslag diskuterades på ett möte med Länsstyrelsen 
i förra veckan. 
 
Senast den 29 april ska kommunantalen vara fastställda. 
 
Therese Jaramillo informerar även om en lagrådsremiss kring åtgärder 
för fördelning av boenden. 
 
SKR har sammanfattningsvis yttrat sig över lagrådsremissen enligt 
följande: 

• SKR konstaterar att regeringens förslag till nytt regelverk om 
mottagandet av massflyktingar är långtgående och får 
omfattande påverkan på kommunala åtaganden. Det är en ny 
situation och en ny lagstiftning och de behov av ekonomiska och 
andra förutsättningar som SKR tar upp i yttrandet måste komma 
på plats för ett genomförande. SKR förutsätter en tät och 
kontinuerlig dialog med regeringen i såväl den fortsatta 
beredningsprocessen som i genomförandet. Regeringen behöver 
vara beredd att aktivt och löpande hantera en rad frågor och 
vidta åtgärder för att säkerställa ett bra mottagande för 
människor som flytt från Ukraina och för kommuners möjligheter 
att bistå staten i mottagandet. 

• SKR delar regeringens bedömning om behovet av att 
åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets 
kommuner avseende mottagandet av massflyktingar. Vid ett 
förväntat stort mottagande måste Sveriges samlade kapacitet tas 
tillvara. 

• SKR anser att det behövs förtydliganden i en rad frågor vad gäller 
förslaget om kommuners uppdrag att ordna boenden. SKR 
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understryker att det ska vara upp till kommunen att avgöra hur 
skyldigheten att ordna boende ska fullgöras. 

• SKR understryker att tydliga och tillräckliga ekonomiska och 
andra förutsättningar måste ges till kommunerna. SKR behandlar 
i yttrandet hur kommande kompletterande regelverk om 
ersättningar samt om mottagandets omfattning, fördelning, 
prioritering och tidsfrister bör utformas. Kompletterande 
regelverk måste snarast presenteras för att tydliggöra åtagandet 
och ge kommunerna planeringsförutsättningar. 

• SKR understryker att staten genom sitt ekonomiska ansvar för 
mottagandet av asylsökande m.fl., inklusive massflyktingar, även 
har det ekonomiska ansvaret för andra insatser än boende, såsom 
skola, vård och sociala insatser. Regeringen behöver säkerställa 
statens ekonomiska ansvar även i dessa delar, där ersättningar i 
dag antingen är otillräckliga eller helt saknas. SKR hänvisar i 
dessa frågor till SKR:s tidigare hemställan. 

• SKR delar regeringens bedömning att föreslagna ändringar 
medför ett behov av anpassningar i bosättningslagens 
bestämmelser. SKR anser att det också finns anledning att belysa 
och se över andra regelverk vid längre vistelse i Sverige, till 
exempel massflyktingars tillgång till språk- och andra 
arbetsfrämjande insatser samt nivån på dagersättning enligt 
LMA. 

 
Marcus Holmqvist, säkerhets- och beredskapschef, redogör för möjliga 
boendeplatser inom kommunen samt för antalet platser som återstår 
fördela (efter den inventering som Länsstyrelsen gjort). 
 
Holmqvist informerar även om att det i dagsläget bor 34 personer på 
evakueringsboendet Ingelshov.  
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
2022-04-26 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   7 (25) 

 

§ 159 Dnr 297093 
 

Information från ledamöter och ersättare samt från 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M) informerar från gårdagens direktmöte i Lammhult samt 
om ett kommande direktmöte i Gemla i nästa vecka. Tenje informerar 
också om balettkompaniet Kyiv Grand Ballet från Ukraina som kommer 
till Växjö nästa fredag. På kvällen hålls en middag för det gästande 
balettkompaniet under kommunens värdskap och där ledamöter från 
arbetsutskottet deltar. Konserten äger rum på Växjö konserthus på 
lördagen. 
 
Monica Skagne, kommunchef, informerar om arbetet kring den senaste 
företagsrankingen samt om förvaltningens förberedelser inför 
budgetberedningen i nästa vecka. 
 
Oliver Rosengren (M) informerar om att Energikontor Sydost samt 
VKAB-koncernen kommer ha sina årsstämmor på fredag. Energikontor 
Sydosts stämma genomförs som ett hybridmöte där Andreas Olsson (C) 
är stämmoordföranden.  
 
Gunnar Nordmark (L) informerar från regionteaterns årsstämma där 
bland annat frågan om arvoden diskuterades. 
 
Jon Malmqvist (KD) informerar om Växjös fristadsförfattare som 
kommer till Växjö efter sommaren. 
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§ 160 Dnr 2022-00059 
 

Kulturdepartementets remiss av slutbetänkande 
Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 
2021:99) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Växjö kommun lämnar följande yttrande över slutbetänkandet: 
 
Växjö kommun instämmer i att det finns ett behov av stöd med att 
genomföra fördjupade utredningar kring hur en förening eller dess 
företrädare inom ramen för verksamheten förhåller sig till 
våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer, och instämmer 
i förslaget om att beskriven stödfunktion skulle kunna bistå med ett 
sådant stöd. Våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer är 
inte ett problem enbart på lokal nivå. Det finns därav ett värde i att ha 
en stödfunktion på nationell nivå som kan bistå kommuner med mindre 
resurser stöd i att genomföra fördjupade utredningar, så att de inte 
riskerar att hamna efter i arbetet med att förhindra att medel betalas ut 
till föreningar med kopplingar till våldsbejakande extremism och 
antidemokratiska miljöer. 
 
Växjö kommun instämmer att ändamålet, att stöd eller bidrag inte ges 
till föreningar vars verksamhet har kopplingar till våldsbejakande 
extremism och antidemokratiska miljöer, står i proportion till den 
inhämtning och hantering av personuppgifter samt i ändring av 
offentlighets- och sekretesslagen som är beskriven i utredningen. Men 
vill samtidigt betona att en inskränkning alltid bör göras i proportion 
med vad syftet med inskränkningen är, och inte göras i större 
utsträckning än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet. 
 
Växjö kommun instämmer att det finns behov av ett utökat stöd och ser 
ett särskilt behov av stöd vid återkallelse eller återkrav av stöd och 
bidrag, i vilka bevisbördan ligger på kommunen. Kommunen har förmåga 
att fånga upp misstankar om våldsbejakande extremism och 
antidemokratiska miljöer, men möjligheten till fördjupad utredning 
begränsas av att det inte alltid finns tillräckliga resurser i form av tid och 
personal för att göra en fördjupad utredning. I utredningen beskrivs 
flera exempel på komplexiteten och den omfattning en utredning kan 
vara, och visar på den utmaning som kommunen kan stå framför vid en 
utdragen process.  



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
2022-04-26 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   9 (25) 

 

Växjö kommun instämmer i bedömningen gällande kravprofilen, samt 
betonar vikten av att stödfunktion även har kunskap gällande regelverk 
för föreningsstöd och föreningsbidrag för att på ett ändamålsenligt sätt 
kunna avgöra vilken information som är relevant att ta fram i en 
fördjupad utredningen. 
   
Växjö kommun instämmer och vill betona att kravet för att begära en 
fördjupad utredning inte bör vara högre än anledning att anta. Detta för 
att kommunen dels ska kunna vända sig till stödfunktionen för stöd i 
utredningsarbetet utan att kommunen själv behöver påbörja en djupare 
utredning, dels att kommunen ges möjlighet att få stöd i fall som kan 
anses vara i ”gråzon”. Men instämmer i att stödfunktionen ska ges 
möjlighet att avslå en begäran i de fall som omständigheterna inte är av 
sådan art att en fördjupad utredning är motiverad. Det kan vidare finnas 
behov av det tydliggöras vad kommunen kan och inte kan förvänta sig av 
en stödfunktion vid en begäran om fördjupad granskning, och om 
exempelvis intervjuer mer företrädare från föreningar och platsbesök 
kan omfattas av en fördjupad utredning.  
 
Att motverka att stöd och bidrag ges till föreningar med koppling till 
våldsbejakande extremism och andra antidemokratisk miljöer är av 
intresse på nationell nivå, och instämmer att det inte ska medföra extra 
kostnader för kommunen att införa en beskriven stödfunktion. Det är 
svårt att i nuläget avgöra om den ökande kostanden för det allmänna, på 
en uppskattningsvis årlig kostnad på 28 miljoner kronor, är rimlig.    
 
Bakgrund 
Växjö kommun har fått inbjudan om att lämna synpunkter på 
slutbetänkandet Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 
2021:99). Remissvar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast 19 
maj 2022. Diarienummer Ku2020/02393 ska anges. 
 
Ärendet har beretts på tjänstemannanivå med representant från 
kommunledningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen.   
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kulturdepartementet 
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§ 161 Dnr 2022-00168 
 

Socialstyrelsens remiss av kunskapsstödet Vårdens 
prioriteringar i katastrofsituationer och krig 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Växjö kommun har inget att erinra. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun har fått inbjudan om att lämna synpunkter på 
Socialstyrelsens remiss av kunskapsstödet Vårdens prioriteringar i 
katastrofsituationer och krig. 
 
Ärendet har beretts på tjänstemannanivå med representant från 
kommunledningsförvaltning och omsorgsförvaltningen (som inte hade 
några synpunkter).    
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Socialstyrelsen 
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§ 162 Dnr 2019-00660 
 

Uppdaterat projektdirektiv för nytt akutsjukhus i 
Växjö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen godkänner uppdaterat projektdirektiv för nytt 
akutsjukhus i Räppe.   
 
Bakgrund 
För drygt två år sedan tog kommunstyrelsen beslut om projektdirektiv 
för aktuellt projekt. Sedan dess har mycket arbete utförts, en detaljplan 
har antagits av Växjö kommun och Region Kronoberg har tagit beslut om 
att bygga nytt sjukhus i Räppe. Projektet går därmed in i en ny fas och 
projektdirektivet behöver uppdateras.    
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
planeringschef 
 
För kännedom 
förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 163 Dnr 2022-00185 
 

Digital signering av handlingar i Open ePlatform 
(elektronisk underskrift) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner den systemberoende metoden för 

e-arkivering av elektroniskt underskrivna handlingar och intygar 
de elektroniska underskrifternas giltighet i Open ePlatform vid 
signeringstillfället. 
 
Därmed intygar kommunstyrelsen även de elektroniska 
underskrifternas giltighet över tid i ärendehanteringssystemen 
Ciceron och Castor samt i kommunens e-arkiv. 

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kanslichefen att godkänna 

förvaring av handlingar med elektroniska underskrifter i andra 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem.       

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 465/2020 beslutat följande: 
1. Kommunstyrelsen godkänner den systemberoende metoden för 
e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut och intygar de 
elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet 
Ciceron vid signeringstillfället. Därmed intygar kommunstyrelsen 
även de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i 
ärendehanteringssystemen Ciceron och Castor samt i 
kommunens e-arkiv. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar för sin del att protokollen för 
kommunstyrelsen och dess utskott signeras digitalt från och med 
2021-01-01. 
 
Det har nu framkommit behov av att kunna använda andra 
signeringslösningar än Ciceron, särskilt i fall där signering av dokument 
ska ske av aktörer utanför kommunorganisationen. Denna funktionalitet 
finns i kommunens e-tjänstplattform, Open ePlatform.  
 
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta 
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att handlingar ska 
kunna signeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför 
godkänna metoden för digitalt bevarande av dokumenten och intyga att 
de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och över 
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tid. Detta behöver nu göras även för de signeringar som genomförs i 
Open ePlatform. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2022-03-29 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kanslichefen 
IT-chefen 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Digitaliseringschefen 
Kommunarkivet 
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§ 164 Dnr 2022-00186 
 

Projektering av mottagningskök till grundsärskolans 
träningsskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchef att, i 
samarbete med Vöfab, starta projektering av mottagningskök till 
Grundsärskolans träningsskola, Norremark. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har i sin verksamhet en grundsärskola, en skola 
med särskild inriktning för elever med psykiska och fysiska handikapp. 
Del av grundsärskolan, klass O-Z (grundsärskolans träningsskola), är 
idag delad och finns på två platser i Växjö stad: integrerad på 
Ljungfälleskolan samt Norremarksvägen 5. Verksamheten är idag 
trångbodd och prognoserna visar på att man kommer behöva kunna ta 
emot fler antal elever än de som finns idag. 
 
Grundsärskolan har specifika lokalbehov utifrån de uppdrag 
verksamheten har. Utbildningen bygger i huvudsak på att öka elevernas 
självständighet inför vidare studier eller daglig verksamhet efter 
avslutad grund- och gymnasiesärskola. All skolverksamhet utgår från 
grundsärskolans läroplan. Eleverna som finns i verksamheten behöver 
ett mindre sammanhang och möjlighet både till avskildhet och 
gemenskap.  
 
Skolan bedriver även fritidsverksamhet för barnen utanför skoltid. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens skrivelse daterad 30 mars 2022 där följande framgår: 
 
Utbildningsförvaltningen har gjort bedömningen att Träningsskolans 
verksamhet bör flyttas från Ljungfälleskolan då nuvarande lokaler inte 
möter de behov som ställs på verksamhetens undervisning och det 
elevantal denna del av grundsärskolan har. 
 
Förslag på ny lokalisering för Träningsskolan är Norremarksvägen 5, 
Växjö och fastigheten Norrastugan 1. Fastigheten ägs av Vöfab och har 
tidigare nyttjats för rehabverksamhet (Rygginstitutet) och senare 
boende för ensamkommande och unga vuxna av förvaltningen arbete 
och välfärd. 
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Måltidsorganisationen ser att det för verksamheten finns en hög nivå av 
specialkost ibland eleverna. Då kapaciteten och kompetensen finns på 
Ljungfälleskolan planeras maten till dessa elever med särskilda behov 
även fortsatt att lagas där och transporteras till mottagningskök på 
träningsskolan. Kapaciteten på närliggande kök har bedömts i analysen 
av köksinriktning på träningsskolan. Men samlat bedöms det vara bättre 
att Ljungfälleskolan fortsätter laga maten då övriga särskolan även 
fortsatt kommer att finnas där. 
 
Utöver skollunch så finns fritidsverksamhet i utbildningsförvaltningens 
behov, och då även behovet av att kunna servera frukost och mellanmål. 
 
Omfattning 
Projektet omfattar ombyggnation av Norrastugan 1 till ny lokalisering av 
grundsärskolans träningsskola, klass o-z med målsättning till plats för 75 
elever samt ett mottagningskök till skolan med en kapacitet på 150 
portioner. Föreslaget mottagningskök kommer utrustas med viss 
möjlighet till tillagning för hantering av specialkost. 
 
Ekonomi 
En första kostnadsbedömning är gjord för projektet baserat på de 
åtgärder som tagits fram för ny- och ombyggnation av 
mottagningsköket. 
Den totala investeringskostnaden för projektet uppskattas till cirka 75,5 
Mkr och fördelas enligt följande: 
Skola: 70 Mkr 
Mottagningskök: 5,5 Mkr. 
 
Tidplan 
Projektering kommer genomföras under sommar/höst 2022 för att 
senare beslutas om byggnation under vintern 2022/2023. 
Byggnationen beräknas sedan pågå etappvis då verksamhetens i lokalen 
planeras vara kvar över tid. Färdigställande av renovering och 
ombyggnation bedöms ta 18–24 månader med slut av sista etappen 
under höstterminen 2024 eller vårterminen 2025. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunchef 
 
För kännedom 
Lokalförsörjningsavdelningen, KLF 
Vöfab 
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Utbildningsnämnden 
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§ 165 Dnr 2022-00180 
 

Medborgarförslag om kallbadhus på Evedal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att frågan om 
eventuellt kallbadhus hanteras i samband med de pågående 
utredningarna om ny simhall och om utvecklingen av Evedalsområdet.  
   
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: 
 
”Jag tycker det är dags att vi får ett kallbadhus i Växjö, (gärna modern 
design som det i Karlshamn) och bästa läge tycker jag att Wilhelmshill i 
Evedal skulle vara. Det är redan många åretruntbadare som använder 
den bryggan.” 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till 
kommunstyrelsen. 
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§ 166 Dnr 2022-00172 
 

Medborgarförslag om kallbadhus i Växjösjön 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att frågan om 
eventuellt kallbadhus hanteras i samband med de pågående 
utredningarna om ny simhall och om utvecklingen av Evedalsområdet. 
    
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: 
 
”Jag tycker att kommunen skall anlägga ett kallbadhus i Växjösjön. 
Förslagsvis i anslutning till simhallen. Utformningen av kallbadhuset kan 
vara typ Borgholms kallbadhus, som är mycket vackert.” 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till 
kommunstyrelsen. 
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§ 167 Dnr 2022-00145 
 

Medborgarförslag om kollektivtrafik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att konstatera att 
vi redan utrett möjligheten till att etablera spårvagnar i Växjö.   
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit i rubricerat ärende avseende att 
etablera spårvagnar i Växjö. Förslagsställaren anser att detta skulle bidra 
till en bättre miljö samt underlätta för människor att ta sig till olika 
ställen utan att vara beroende av bil och parkeringsplats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-04-08 
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§ 168 Dnr 2022-00200 
 

Medborgarförslag om nej till kärnvapen och att 
Växjö kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 
opinionsyttringar på det utrikespolitiska området faller utanför den 
kommunala kompetensen. Kommunen har alltså inte rätt att fatta denna 
typ av beslut.    
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen som föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun ansluter sig till ICAN 
Cities Appeal. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till 
kommunstyrelsen. 
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§ 169 Dnr 2022-00205 
 

Val av ombud till ordinarie bolagsstämma i Södra 
Småland Avfall och Miljö AB (SSAM) 2022-05-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Arbetsutskottet utser Gunnar Nordmark (L) till Växjö kommuns 

ombud vid Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM) 
bolagsstämma 2022-05-06. 
  

2. Arbetsutskottet uppdrar till ombudet att rösta enligt styrelsens 
förslag på samtliga ärenden på stämman. 
 

3. Röstningsinstruktionerna kan ändras efter ekonomiavdelningens 
granskning av stämmohandlingarna. Besluts fattas då av 
kommunstyrelsens ordförande.   

 
Bakgrund 
Växjö kommun har i egenskap av delägare kallats till Södra Småland 
Avfall och Miljö AB (SSAM) bolagsstämma 2022-05-06.   
   
Beslutet skickas till 
SSAM 
Gunnar Nordmark 
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§ 170 Dnr 2022-00203 
 

Val av ombud till föreningsstämma för VSoK 
Vardagsrummets samfällighetsförening 2022-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet utser Jessica Ulfsax-Jonasson till Växjö kommuns 
ombud vid föreningsstämma för VSoK Vardagsrummets 
samfällighetsförening 4 maj 2022. 
 
Ombudet får i uppdrag att rösta enligt styrelsens förslag i samtliga 
ärenden på stämman. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun har i egenskap av medlem kallats till föreningsstämma 
för VSoK Vardagsrummets samfällighetsförening 4 maj 2022. 
 
Beslutet skickas till 
VSoK Vardagsrummets samfällighetsförening  
Jessica Ulfsax-Jonasson 
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§ 171 Dnr 2022-00001 
 

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt 
inkomna inbjudningar och protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kansliavdelningen lämnar en redovisning av inkomna och besvarade 
skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll.  
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§ 172 Dnr 297092 
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlades på mötet. 
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§ 173 Dnr 2022-00234 
 

Val av ombud till årsstämma för Växjö & Co  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Arbetsutskottet utser Andreas Olsson (C) till Växjö kommuns 

ombud på årsstämma i Växjö & Co AB den 29 april 2022. 
 

2. Arbetsutskottet ger ombudet i uppdrag att rösta enligt styrelsens 
förslag.   

 
Bakgrund 
Växjö kommun har i egenskap av ägare kallats till årsstämma i Växjö & 
Co AB den 29 april 2022.  
 
 
Beslutet skickas till 
Andreas Olsson 
Växjö & Co AB 
 
 

 
 


